
 

สัญญาการรับทุนเพอืศึกษาวชิาพยาบาลศาสตร์ 

ในความต้องการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
 

                                          สญัญาเขียนที มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

                                     วนัที……….เดือน…………………………….พ.ศ. …………….. 

สญัญาทาํขึนเพือเป็นหลกัฐานแสดงว่าขา้พเจา้........................................................................................ 

สญัชาติ................ ศาสนา.............. เกิดเมือวนัที....... เดือน.................................พ.ศ........... อาย.ุ.......ปี อยูบ่า้นเลขที

.............หมู่ที......ตรอก/ซอย.............................ถนน.......................... ตาํบล......................อาํเภอ...............................

จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์................บิดาชือ.................................................. อาชีพ.............................. 

มารดาชือ.............................................................. อาชีพ........................................... 

ขา้พเจา้ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ ผูใ้หส้ญัญา ”  ไดรั้บทุนการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

เป็นเงินจาํนวนปีละ...................บาท (.....................................................) เป็นระยะเวลา........ปี เพือศึกษาวิชาพยาบาล

ศาสตร์ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ขอใหส้ญัญาและรับรองต่อมหาวิทยาลยั  

ขอนแก่น หรือผูท้าํการแทนโดย............................................................................................................ตาํแหน่ง

.....................................................................................................................................................................................  

ซึงต่อไปในสญัญานีจะเรียกว่า “ ผูรั้บสญัญา ” ดงัมีขอ้ความต่อไปนี.- 

ขอ้ 1. ผูใ้หส้ญัญาจะตงัใจและเพียรพยายามอยา่งดีทีสุดในการศึกษาเล่าเรียนจะไม่หลีกเลียง ละเลย 

ทอดทิง เพิกเฉย ยติุหรือเลิกการศึกษาก่อนสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

ขอ้ 2. ถา้ผูใ้หส้ญัญาตอ้งยติุหรือเลิกการศึกษาก่อนสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร  เนืองจากความประพฤติ

อนัไม่เหมาะสม ฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัของสถานศึกษา หรือลาออก หรือเปลียนแปลงสาขาวิชาทีศึกษาไปจากทีระบุ

ไวใ้นสญัญา  โดยมิไดรั้บอนุญาตเป็นหนงัสือจากผูรั้บสญัญา  ผูใ้หส้ญัญายนิยอมชดใชเ้งินแก่ผูรั้บสญัญาเป็นจาํนวน

เงิน 2 เท่าของเงินทุนทีไดรั้บจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

ขอ้ 3. เมือผูใ้หส้ญัญาสาํเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรแลว้ ผูใ้หส้ญัญาจะตอ้งรายงานตวัเพือเขา้ปฏิบติั

ราชการ  ณ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลยัขอนแก่น     หรือส่วนราชการอืนทีคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัขอนแก่นใหค้วามเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในทนัที เป็นระยะเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสีปีของ

ระยะเวลาทีไดรั้บทุน 

ขอ้ 4. ถา้ผูใ้หส้ญัญาประพฤติผดิสญัญาในขอ้ 3. ผูใ้หส้ญัญายนิยอมชดใชเ้งินแก่ผูรั้บสญัญาเป็นจาํนวน

เงิน 2 เท่าของเงินทุนที คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จดัสรรให ้นบัแต่วนัทีสญัญามีผลใชบ้งัคบั  

ถา้ผูใ้หส้ญัญาปฏิบติัราชการไปบา้งแลว้แต่ยงัไม่ครบตามสญัญา ขอ้ 3.  หรือประเมินผลการ

ทดลองปฏิบติัราชการแลว้ไม่ผา่น ผูใ้หส้ญัญายนิยอมชดใชเ้งินแก่ผูรั้บสญัญา โดยคาํนวณลดลงตามส่วนของเวลาที

ไดรั้บราชการไปแลว้ จากจาํนวนทีตอ้งชดใชท้งัหมดตามทีไดร้ะบุในวรรคแรกแห่งขอ้ 4. นี 

ขอ้ 5. เพือเป็นการผกูพนัตามสญัญา ผูใ้หส้ญัญายนิยอมทีจะรับเงินทุนในการศึกษาตงัแต่ชนัปีที …… ปี

การศึกษา……………………….  จนถึงชนัปีที 4 ตามทีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น จดัสรรให ้หากผูใ้ห ้

/สญัญาไม่ปฏิบติั… 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 นิว 

ลงชือ…………...…………..………ผู้ให้สญัญา 

   (…………………………………………….) 



 - 2 - 

สญัญาไม่ปฏิบติัตามดว้ยเหตุใดก็ดี ผูใ้หส้ญัญายนิยอมชดใชทุ้นเป็นเงินตามจาํนวนทีไดร้ะบุไวใ้นสญัญาฉบบันี 

ขอ้ 6. ผูใ้หส้ญัญาไม่ตอ้งรับผดิชดใชต้ามสญัญาในขอ้ 2. และขอ้ 3. ในกรณีทีผูใ้หส้ญัญาผดิสญัญาตอ้งยติุ

การศึกษาหรือไม่อาจปฏิบติัราชการไดเ้พราะเหตุใดเหตุหนึงดงัต่อไปนี 

6.1 ตาย 

6.2 ผูรั้บสญัญาเห็นว่ามีเหตุผลอนัสมควรทีผูใ้หส้ญัญาไม่ตอ้งรับผดิ เพราะถกูทางราชการใหอ้อก

ซึงมิใช่กรณีตามขอ้ 4 วรรคสอง ในการประเมินทดลองปฏิบติัราชการแลว้ไม่ผา่น หรือปลดออก หรือไล่ออก 

ขอ้ 7. ในกรณีผูใ้หส้ญัญาผดิสญัญา ผูใ้หส้ญัญาตอ้งชดใชเ้งินตามสญัญาต่อผูรั้บสญัญาภายใน 30 วนันบัแต่

วนัที คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น แจง้ใหท้ราบยอดเงินทีตอ้งชาํระเป็นลายลกัษณ์อกัษร หากไม่ชาํระหรือ

ชาํระใหแ้ต่ไม่ครบตามจาํนวนภายในระยะเวลาทีกาํหนดดงักล่าว ผูใ้หส้ญัญายนิยอมชาํระดอกเบียของเงินทีคา้งชาํระใน

อตัราร้อยละ 15 ต่อปีดว้ย จนกว่าจะชาํระใหค้รบตามจาํนวน 

ขอ้ 8. ในกรณีผูใ้หส้ญัญาผดิสญัญาและไม่ชาํระเงินทีตอ้งชดใชต้ามสญัญาใหแ้ก่ผูรั้บสญัญาภายในเวลาที

กาํหนด ผูใ้หส้ญัญายนิยอมใหผู้รั้บสญัญาฟ้องบงัคบัชาํระหนีไดท้นัที โดยมิตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ก่อนและยนิยอม

ชดใชค่้าใชจ่้ายอนัเกิดจากการฟ้องร้องทงัสิน           

ขอ้ 9. เพือเป็นหลกัประกนัการปฏิบติัตามสญัญานี  ผูใ้หส้ัญญาไดจ้ดัหาบุคคลผูมี้คุณสมบติัหรือหลกัทรัพย์

ซึงผูรั้บสญัญาเห็นสมควรคือ(นาย/นาง/นางสาว).....................................................เขา้เป็นผูค้าํประกนัผูใ้หส้ญัญาในการ

ปฏิบติัตามสญัญานี และในกรณีทีผูรั้บสญัญาเห็นสมควรจะใหผู้ใ้หส้ญัญาเปลียนผูค้าํประกนัผูรั้บสญัญาจะปฏิบติัตาม

ทุกประการ 

 

สญัญานีทาํขึน 3 ฉบบั มีขอ้ความถกูตอ้งตรงกนั  ผูใ้หส้ญัญายดึถือไว ้1 ฉบบั  ผูรั้บสญัญายดึถือไว ้1 ฉบบั  

คณะแพทยศาสตร์ยดึถือไว ้1 ฉบบั   คู่สญัญาอ่านและเขา้ใจในสญัญานีโดยตลอดแลว้เห็นว่าถกูตอ้งตรงกนั จึงลง

ลายมือชือในสญัญานีไวเ้ป็นหลกัฐานสาํคญัต่อหนา้พยาน 

 

(ลงชือ)……………………………………………………..ผูใ้หส้ญัญา 

(…………………………………………………….) 

 

(ลงชือ)………………………………………………..อธิการบดีหรือ 

(……………………………………………….)ผูรั้บมอบอาํนาจ 

 

(ลงชือ). …………………………….………….….พยาน(ผูค้าํประกนั) 

(……………………………………………….) 

 

(ลงชือ) ……………………………………………….พยาน(เจา้หนา้ที 

(………………………………………………..)ของคณะฯ) 

 

(ลงชือ) ……………………………………………….พยาน(เจา้หนา้ที 

(……………………………………………….)ของคณะฯ) 
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หนังสือแสดงความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมกรณีผู้ให้สัญญาเป็นผู้เยาว์ 
 

                                                เขียนที มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

                                     วนัที.........เดือน ............................พ.ศ. 25......  

ขา้พเจา้นาย......................................................อาย.ุ......ปี อยูบ่า้นเลขที...............หมู่ที........................ 

ตรอก/ซอย.............................. ถนน............................ ตาํบล........................ อาํเภอ...........................     จงัหวดั

...........................และ ขา้พเจา้นาง.............................................อาย.ุ........ปี อยูบ่า้นเลขที..............  หมู่ที....... ตรอก/ซอย

............................ ถนน........................ ตาํบล....................อาํเภอ.........................จงัหวดั.........................เป็นผูแ้ทนโดย

ชอบธรรมตามกฎหมายของ(นาย/นางสาว) ....................................... นกัศึกษาวิชาพยาบาลศาสตร์ โดยเกียวขอ้งเป็น   

บิดา / มารดา / ผูป้กครอง    ไดท้ราบขอ้ความในสญัญาการรับทุนเพือศึกษาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในความตอ้งการของ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่นที (นาย/นางสาว) ............................................................ ไดท้าํใหไ้วต่้อ

มหาวิทยาลยัขอนแก่นตามสญัญาฉบบัลงวนัที...........เดือน........................พ.ศ.25...... แลว้ ขอแสดงความยนิยอมในการ

ที(นาย/นางสาว)................................. ........................ไดท้าํสญัญาดงักล่าวใหไ้วต่้อมหาวิทยาลยัขอนแก่นทุกประการ 

 

ลงชือ...........................................ผูแ้ทนโดยชอบธรรม 

(........................................)(บิดา)ของนกัศึกษา 

 

ลงชือ...........................................ผูแ้ทนโดยชอบธรรม 

(........................................)(มารดา)ของนกัศึกษา 

 

(ลงชือ) ……………………….พยาน(เจา้หนา้ทีของคณะฯ) 

(………………………….) 

 

(ลงชือ) ……………………….พยาน(เจา้หนา้ทีของคณะฯ) 

(………………………….) 
 

หมายเหตุ.  - ผู้แทนโดยชอบธรรมจะต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี.- 

1. ถ้าบิดา มารดามีชีวิตอยู่ ให้บิดาและมารดาให้ความยนิยอมทังสองคน 

2. ถ้าบิดา มารดาคนใดคนหนึงถึงแก่กรรม หรือหย่า ให้ผู้ทียงัมีชีวิตอยู่หรือผู้ใช้อํานาจปกครองตามลําดับให้ความ 

    ยนิยอม โดยแสดงหลักฐานใบมรณบัตรหรือทะเบียนหย่า คร.6 แล้วแต่กรณี 

3. ถ้าบิดาและมารดาถึงแก่กรรม โดยมีบุคคลอืนเป็นผู้ปกครอง จะต้องมีคําสังศาลหรือพินัยกรรมของบิดาหรือมารดาแสดงว่า

เป็นผู้ปกครองด้วย 

4. ถ้าบิดา มารดา แยกกันอยู่ โดยมิได้จดทะเบียนหย่าจะต้องมาแสดงความ ยนิยอมทังสองคน 

5. ผู้บรรลุนิติภาวะได้แก่ บุคคลผู้มีอายคุรบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือบุคคลผู้มีอายุตังแต่ 17 ปี บริบูรณ์ ซึงสมรสถูกต้องตาม

กฎหมาย ไม่ต้องทําหนังสือยนิยอมฉบับนี 
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สัญญาคําประกัน 
                                            

สญัญาเขียนที  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

                                   วนัที..........เดือน........................................พ.ศ. 25....... 

ขา้พเจา้.................................................................อาย.ุ........ปี อาชีพ................................ 

สถานทีปฏิบติังาน.........................................................................ตงับา้นเรือนอยูบ่า้นเลขที....................หมู่ที.......

หมู่บา้น.......................................ตรอก/ซอย...............................ถนน...................................ตาํบล.............................

อาํเภอ............................จงัหวดั..................................โทรศพัท.์.................... ขอทาํสญัญาคาํประกนัฉบบันี  ใหไ้วต่้อ

มหาวิทยาลยัขอนแก่นดงัมีขอ้ความต่อไปนี 

ขอ้ 1. ขา้พเจา้ไดท้ราบและเขา้ใจขอ้ความในสญัญาการรับทุนเพือศึกษาวิชาพยาบาลศาสตร์ในความ

ตอ้งการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ที(นาย/นางสาว)...................................................... 

ไดท้าํใหไ้วต่้อมหาวิทยาลยัขอนแก่นตามสญัญาฉบบัลงวนัที..........เดือน....................................พ.ศ............. 

แลว้ ขา้พเจา้ขอใหส้ญัญาว่าถา้ (นาย/นางสาว) ....................................................กระทาํผดิสญัญาทีใหไ้วต่้อ

มหาวิทยาลยัขอนแก่น เป็นเหตุใหเ้กิดความรับผดิตอ้งชดใชเ้งินใหแ้ก่มหาวิทยาลยัขอนแก่นแลว้  ขา้พเจา้ยนิยอมชดใช้

เงินตามจาํนวนที (นาย/นางสาว) ..................................................จะตอ้งรับผดินนั ใหแ้ก่มหาวิทยาลยัขอนแก่น จน

ครบถว้น โดยมหาวิทยาลยัขอนแก่นมิจาํตอ้งเรียกร้องให(้นาย/นางสาว) .................................ชดใชเ้งินดงักล่าวนนัก่อน 

ขอ้ 2. หากมีการผอ่นเวลาชาํระหนีตามสญัญาดงักล่าวแลว้ใหแ้ก่ (นาย/นางสาว) ........................ 

...................... ไม่ว่าในกรณีใดๆ ใหถื้อว่าขา้พเจา้ไดต้กลงใหค้วามยนิยอมในการผอ่นชาํระหนีนนัดว้ยทุกครังและยงัรับ

เป็นผูค้าํประกนัตามสญัญานีตลอดไป 

ขอ้ 3. เพือเป็นหลกัฐานในการคาํประกนั ขา้พเจา้ขอแสดงหลกัทรัพยซึ์งขา้พเจา้มีกรรมสิทธิโดยปลอด

จากภาระผกูพนัใดๆ ทงัสินดงันี.- 

3.1 ทีดิน 

ก) โฉนดทีดิน/นส.3 ก. เลขที....................หนา้สาํรวจ.....................เนือที.....ไร่ ....งาน ............

ตารางวา  อยูที่ตาํบล............................อาํเภอ...........................จงัหวดั.................................... ราคาประเมิน

.....................บาท (..........................................................................) 

ข) โฉนดทีดิน/นส.3 ก. เลขที....................หนา้สาํรวจ.....................เนือที.....ไร่ ....งาน ............

ตารางวา  อยูที่ตาํบล............................อาํเภอ...........................จงัหวดั.................................... ราคาประเมิน

.....................บาท (..........................................................................) 

3.2 หลกัฐานอนืๆ  

ค) บตัรประจาํตวั ประชาชน/ขา้ราชการ/พนกังานองคก์ารของรัฐ เลขที............................ออกให้

เมือวนัที......เดือน.......................พ.ศ.......... หมดอายวุนัที.......เดือน.........................พ.ศ. ..........ออกใหโ้ดยกรม

................................จงัหวดั..............................ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง.............................ระดบั........ สงักดักรม

..................................กระทรวง............................   อตัราเงินเดือน................บาท 

        /ขอ้ 4. ขา้พเจา้สัญญา… ลงชือ ………………………………………..ผู้คาํประกนั 

      (………………………………………...………..) 

ปิดอากร 

 5 บาท 

ปิดอากร 

 5 บาท 
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ขอ้ 4. ขา้พเจา้สญัญาว่าจะไม่ก่อหนีสินหรือภาระผกูพนัใดๆ ในทรัพยสิ์นของขา้พเจา้ตามทีระบุไวใ้นขอ้ 

3. แห่งสญัญานี ตลอดระยะเวลาทีสญัญาคาํประกนัฉบบันียงัคงมีผลอยู ่

ขอ้ 5.ขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนการคาํประกนัในระหว่างเวลาที (นาย/นางสาว)................................ 

………………………………………….. ตอ้งรับผดิชอบอยูต่ามสญัญา 

 

ขา้พเจา้ไดท้ราบและเขา้ใจขอ้ความในสญัญานีดีแลว้ จึงไดล้งลายมือชือในสญัญานีไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้

พยาน 

(ลงชือ).………………………….……….ผูค้าํประกนั 

(………………………………….) 

 

(ลงชือ) ………………………………….พยาน(เจา้หนา้ทีของคณะฯ) 

(………………………………….) 

 

(ลงชือ) ………………………………….พยาน(เจา้หนา้ทีของคณะฯ) 

(………………………………….) 

 

 

หนังสือแสดงความยนิยอมของคู่สมรสผู้คาํประกัน 

 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง) ..........................................................เป็นสามี/ภรรยา ตามกฎหมายของ 

(นาย/นาง) ...........................................ยนิยอมให(้นาย/นาง) ...............................................ทาํสญัญาคาํประกนัฉบบัลง

วนัที......เดือน.............................พ.ศ........... เพือคาํประกนัสญัญาการรับทุนเพือศึกษาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในความ

ตอ้งการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น ที (นาย/นางสาว).................... ..................................... ไดท้าํไว ้

ต่อมหาวิทยาลยัขอนแก่น 

 

(ลงชือ).……………………………….….คู่สมรผูค้าํประกนั 

(………………………………….) 

 

(ลงชือ) …………………………….…….พยาน(เจา้หนา้ทีของคณะฯ) 

(………………………………….) 

 

(ลงชือ) ………………………………….พยาน(เจา้หนา้ทีของคณะฯ) 

(………………………………….) 

 

หมายเหตุ   1.ในกรณีคู่สมรสไดห้ยา่ร้างหรือศาลสังเพิกถอนการสมรสหรือคู่สมรสถึงแก่กรรมใหร้ะบุไวโ้ดยชดัเจนในสัญญานี 

2.ในกรณีทีไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส ใหถ้ือว่าเป็นโสด 

ขอรับรองว่าเป็น โสด/หม้าย/หย่า จริง 

 

ลงชือ …………………………………………….. 

      (……………………………………………..) 


